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»ذكريات بغيضة 2«

يعتلي قائمة اإليرادات 
أميرة بريطانية تبيع قبعتها

لصالح األعمال اخليرية 

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: احتل اجلزء الثاني من فيلم 
»ذكريات بغيضة« اجلديد مركز الصدارة بني األفالم املعروضة 

في صاالت السينما األميركية.
وذكر شـــباك التذاكر »موجو« ان فيلم »ذكريات بغيضة 
2« حل في املركـــز األول بإيرادات بلغت 86.4 مليون دوالر 
متقدما على فيلم الرســـوم املتحركة »باندا 2« الذي حل في 
املركز الثاني بإيرادات 40 مليون دوالر فيما تراجع »قراصنة 
الكاريبـــي: على تيارات غريبة« إلى املركز الثالث ومبيعاته 

39.3 مليون دوالر.
واحتل فيلم »إشـــبينات« املركز الرابع بإيرادات قيمتها 
16.3 مليون دوالر فيما كان املركز اخلامس من نصيب الفيلم 

اخليالي »ثور« الذي بلغت مبيعاته 9.3 ماليني دوالر.
وحل في املراكز األخرى على التوالي كل من »اخلمســـة 
األسرع« سادسا نويلم 6.6 )ماليني دوالر( و»منتصف الليل 

في باريس« سابعا 1.91 )مليون دوالر( 

باريس ـ أ.ش.أ: استغلت األميرة البريطانية بياتريس ابنة 
األمير أندرو االبن األوسط مللكة بريطانيا االهتمام غير العادي 
بالقبعة التي ارتدتها خالل حفل زواج األمير ويليام ابن األمير 
شارل ولي عهد بريطانيا لتعلن عن عرضها للبيع في مزاد علني 
على أن يخصص عائد بيعها لألعمال اخليرية في مجال الطفولة. 
وذكرت صحيفة »ليبراســــيون« الفرنسية أن بياتريس أعلنت 
أنها ســــتخصص عائد بيع القبعة التي ارتدتها في حفل زفاف 
األمير ويليام ملؤسسة »أطفال في أزمة« ومنظمة »اليونيسف«. 
وأعربت بياتريس عن أملها أن تباع القبعة بأكبر مبلغ ممكن بعد 
أن حظيت بإعجاب عدد كبير من البريطانيني بسبب غرابة شكلها 
لدرجة أن أكثر من 150 ألف بريطاني زاروا موقع األميرة بياتريس 

على شبكة اإلنترنت لالستمتاع مبشاهدة هذه القبعة.

ملصق الفيلم

األميرة البريطانية بياتريس

200 مليون دوالر قيمة فاتورة 
طالق  أرنولد شوارزنيغر من زوجته 

»كالم نواعم«: 22% من أطفال 
السعودية يتعرضون للتحرش 

15 مليون نسخة مبيعات
ألبوم ليدي غاغا

مسدس آل كابوني للبيع

وكاالت: أفردت مجلة »بارى ماتش« عددا من صفحاتها حول 
زواج شــــوارزنيغر وطالقه في حتقيــــق مطول تخلله عدد من 
الصور للزوجني منذ بداية تعارفهما حتى إســــدال الستار على 
حياتهما املشتركة، إلى جانب صور للسيدة التي كانت السبب 
املباشر في الطالق والتي أجنب منها طفل تشاء سخرية القدر 

أن يكون عمره مماثل لعمر ابنه الشرعي. 
وذكرت املجلة ان كلمة النهاية قد سطرت اآلن حياة زوجية 
اســــتمرت أكثر من 25 عاما بني ممثل احلركة الشــــهير ارنولد 
شــــوارزنيغر و ماريا شــــريفر التي تنحدر من أســــرة كنيدي 
العريقة، وكانت ثمرة هذا الزواج الذي كانت تغلفه من اخلارج 

مظاهر السعادة والترابط األسرى أربعة أطفال.
وتبدأ املجلة التحقيق املصور باحلديث عن بداية العالقة عام 
1986، حينما تعرف املمثل األميركي الذي بدأ حياته كالعب لكمال 
األجسام على شريفر التي كانت تعمل في ذلك الوقت بالصحافة، 
لكنها آثرت التفرغ حلياتها الزوجية من أجل اصطحاب زوجها 
خالل جوالتــــه االنتخابية حينما كان مرشــــحا ملنصب حاكم 
كاليفورنيا. ولطاملا ساندت هذه الزوجة احملبة زوجها في العديد 
من القضايا الذي اتهم فيها بالتحرش اجلنسي، ولكن هذه املرة 
فاض بها الكيل وصممت على وضع حد لهذه اخليانات املتكررة، 
خاصة بعد اكتشافها العالقة اآلثمة التي ربطت زوجها بخادمة 
عملت لدى عائلة شوارزنيغر في لوس اجنيليس ملدة عشرين 
عاما براتب اســــبوعي 750 يورو، وأجنبت منه جوزيف الذي 
يعيش اآلن في أحد البيوت الفاخــــرة، برعاية أمه التي تركت 

اخلدمة للتفرغ لتربيته.

دبي ـ ام.بي.سي: كشـــف برنامج »كالم نواعم« باألرقام 
عن تنامي ظاهرة التحرش اجلنسي ضد األطفال في الوطن 
العربي، فيما دعا حقوقيون إلى ســـن عقوبات رادعة للحد 

من تلك الظاهرة.
ووفقا لتقرير البرنامج فإن ظاهرة التحرش اجلنسي ضد 
األطفال في العالم العربي سجلت تزايدا كبيرا، ففي السعودية 
كشفت اإلحصائيات أن 22.7% من األطفال يتعرضون للتحرش 
اجلنسي، والعمر األكثر عرضة لسوء املعاملة اجلنسية من 

6 إلى 10 سنوات. 
وذكر تقرير برنامج »كالم نواعم« أن لبنان شهدت تعرض 
16.1% من األطفال ألحد أشكال اإلساءة اجلنسية على األقل، 
و12.5% منهـــم كانوا ضحايا أفعال جنســـية، و8.7% منهم 
تعرضوا حملاوالت الشروع بأفعال جنسية، و4.9% أرغموا 

على مشاهدة صور وأفالم إباحية. 
وفي األردن توجد 600 حالة حترش جنســـي ســـنويا 
يكون ضحيتها األطفال، وفي مصر ما يفوق على 2500 طفل 
يتعرضون للتحرش اجلنســـي سنويا، و35% من احلوادث 
يكون للجاني صلة قرابة بالطفل، أما في دبي فقد ســـجلت 
مراكز الشرطة تعرض 33 حالة من القصر لألطفال للتحرش 
واالعتداء اجلنسي خالل 2010، وفي املغرب أشارت األرقام 
غير الرسمية الى أن هناك ما يقارب إلى 1000 طفل يتعرضون 
سنويا للتحرش واالغتصاب.  من ناحيته قال احملامي عمرو 
بدر الدين ـ املتطوع بـ »جمعية كفا« اللبنانية ـ إن نســـبة 
التحرش باألطفال في الوطن العربي زادت بصورة كبيرة في 
الفترة األخيرة، وإن املشكلة الكبرى تكمن في عدم الكشف 

عن تلك اجلرائم خشية الفضيحة. 
وقال أثناء استضافته في برنامج »كالم نواعم«: »ال توجد 
قواسم مشتركة بني املتحرشـــني ومن يقومون بالتحرش، 
فأحيانـــا يكون املتحرش موظفا مبدرســـة، أو جدا أو أخا، 

ولألسف هناك حاالت حترش عند رجال دين«.

باريـــس ـ أ.ش.أ: حقق االلبـــوم الثالث لنجمة البوب 
االميركية »ليـــدي غاغا« بعنوان »مولود بهذه الطريقة« 
جناحا ليس له مثيل بعد أن بيع منه 15 مليون نســـخة 

منها 750 ألف نسخة في باريس.
وقـــد طرحت النجمـــة ألبومها على موقـــع التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك«، كما بلغت الطلبات على )السي 
ـ دي( في فرنسا وحدها اكثر من 200 ألف نسخة وبذلك 
يعد أكبر جناح جتاري حققته النجمة خالل العشر سنوات 
املاضية، كما احتلت قائمة أشـــهر جنمة في العالم خالل 
عـــام 2011 ومن بني األغاني في هذا االلبوم »لعبة احلب« 

و»الرومانسية السيئة«.

لندنـ  يو.بي.آي: يعرض مسدس امتلكه رجل العصابات 
األميركي الشهير آل كابوني للبيع عبر مزاد على االنترنت 

مقابل سعر يرجح أن يتجاوز الـ 100 ألف دوالر.
وذكرت صحيفة »دايلي اكسبرس« البريطانية أن جامع 
حتف يعرض املســـدس من نوع »كولت 38« للبيع في مزاد 
على االنترنت وهو مرفق برســـالة من قريبة كابوني تثبت 

أصليته.
وصنع املسدس في العام 1929 بعدما أمر كابوني، أشهر 
رجال عصابات شـــيكاغو بقتل 7 من خصومه في ما يعرف 

بـ »مجزرة عيد العشاق«.
ويتوقع أن يباع املســـدس مقابل حوالي 115 ألف دوالر. 
يشار إلى أن كابوني سيطر على عالم اجلرمية في شيكاغو 
حتـــى اعتقاله عام 1931 بتهمة التهرب الضريبي، وقد توفي 

عام 1947.

ارنولد شوارزنيغر

ضيوف »كالم نواعم«

ليدي غاغا

مسدس آل كابوني

ملكفوفي البصر، شارك فيها 118 
كفيفا راحوا يتبارون بتركيز 
اللعبـــة ليثبتوا  عجيب على 
للعالـــم انه ال شـــيء اســـمه 

املستحيل.

العالم غير املرئـــي لهما، لكن 
كيف يفعالن واحلياة ال تعرف 

املستحيل؟
فقد نّظمت مدينة حيدر آباد 
في الهند سابقة للعبة الشطرجن 

اإلرادة وحدهـــا تكفي، كان 
بإمكان هذين الشخصني اللذين 
حرمهمـــا اهلل نعمة البصر ان 
يســـتك`ينا لقدرهما، ويركنا 
ـ علـــى جنـــب ـ منزويني عن 

الضريران يلعبان الشطرجن

كفيفان يتنافسان على بطولة الشطرجن!

..وضرير يرى بصدى الصوت

إلى قيام الباحثني بدراسة على 
مخ فاقـــدي البصر ملعرفة مدى 
قدرته على حتويل الصوت إلى 

صورة مرئية.

أخرى مديرين، وأضافت أنهم 
يعبرون عـــن رأيهم بصراحة 
تامة. من جهة اخرى أملح النجم 
الهوليودي براد پيت إلى عزمه 
الزواج بچولي متحدثا عن ان 
أوالدهما ال يكفون يسألونهما 

عن األمر.
وفـــي مقابلة مع موقع »يو 
إس آي ويك إند« األميركي كشف 
پيـــت عن موقفه مـــن الزواج 
والعائلة وعـــن مدى اهتمامه 

بأوالده الستة.
وفيما أصر پيت دائما على 
انه ال ينوي الزواج بچولي إال 
بعد السماح بزواج املثليني أي 
بعد أن يســـمح »للجميع في 
البالد بالزواج قانونيا أشـــار 
إلى ان »األوالد يســـألون عن 
الـــزواج وبات األمر يعني لهم 
أكثر فأكثر لذا أصبح يتوجب 

علينا بحث هذه املسألة«.

على بعض فاقدي البصر فتبني أن 
صدى الصوت ينتشر في االذن 
عبر جهاز الصور في املخ ليساعد 
على رؤية هذه األشـــياء ما أدى 

مجلة »gossy« الفرنسية على 
موقعها االلكتروني.

وحسب ما نشرت صحيفة 
اليوم السابع أخذت قصة الفيلم 
 »Cleopatra: A life« من كتـــاب
الذي ألفه ستاســـي اسشيف، 
وقد وافـــق املؤلف على تقدمي 
انچلينا لهـــذا الدور وقال انها 
األنســـب للقيام بهـــذا الدور، 
ورشح النجم براد پيت لتجسيد 
شخصية مارك انطوني عاشق 

كليوباترا.
مـــن جهـــة أخـــرى أعلنت 
أنچلينا عن أن أطفالها الستة 
كانـــوا يقومـــون بتوجيههـــا 
خالل مشـــاركتها بصوتها في 
فيلم الرسوم املتحركة »كوجن 
فو باندا« اجلـــزء الثاني، فقد 
وصفت أطفالها بأنهم »مجموعة 
العمل«، حيث أكدت أنهم أحيانا 
يكونون مشـــاهدين، وأحيانا 

القاهـــرة ـ وكاالت: لم تكن 
هذه هي املرة األولى التي تقدم 
فيهـــا النجمة العاملية اجنلينا 
چولى »35 سنة« دورا تاريخيا، 
فكانـــت صاحبـــة دور مميز 
»والدة اإلسكندر األكبر« بفيلم 
»Alexandre« الذي أخرجه أوليفر 

ستون عام 2004.
لـــدور  تقدميهـــا  فبعـــد 
 The« اجلاسوسة بفيلمها األخير
Tourist«، تقـــوم اآلن انچلينا 
باالعداد لتقدمي فيلم تاريخي 
جديد تقدم فيه دور ملكة مصر 
»كليوباتـــرا« لتصبـــح بذلك 
انچلينا »أيقونة فنية تاريخية« 
جديدة، وسيقوم بإخراج الفيلم 
ديڤيد فينشـــر، ويلقي الفيلم 
الضوء علـــى احلياة اخلاصة 
للملكة »كليوباترا »إضافة إلى 
اجلانب السياسي واالستراتيجي 
الذي جنحت فيه هذا ما أعلنته 

لـــوس اجنيليـــس ـ أ.ش.أ: 
جنح فريق من والية كاليفورنيا 
األميركية في رعاية دانيالـ  كيش 
البالغ من العمر 43 عاما والذي 
فقد بصره وهو يبلغ 13 شـــهرا 
بسبب إصابة القرنية بسرطان 
في رؤية األشياء التي حتيط به 
أو الصوت  عبر صدى الصوت 
الفوقي ثالثي األبعاد على األشياء 

احمليطة به.
وقد اســـتمد هـــذا الضرير 
فكرته من اخلفاش الذي يصدر 
200 صوت فرقعـــة في الثانية 
وكذلك الدلفن الذي يصدر 600 
صوت فرقعـــة في الثانية، وقد 
انشأ مدرسة لتعليم فاقدي البصر 
طريقته في رؤية األشـــياء عبر 
الصوت، مـــن ناحية أخرى قام 
فريق مـــن الباحثـــني الكنديني 
بإجراء دراســـة على موجات ما 
فوق الصـــوت وصدى الصوت 
الترابط  وأوضحت ألول مـــرة 
للخاليـــا العصبيـــة وقابليـــة 
إلى  تطويعها في املخ للتوصل 
هذه الظاهرة وقد أجريت التجربة 

دانيال ـ كيش

أجنلينا چولى

براد پيت يلمح إلى عزمه النهائي على الزواج بها

أجنلينا چولى »ملكة مصر«!!


